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 إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك
 

 إخطار بجلسة استماع عامة وفرصة للتعليق على القاعدة المقترحة
 

( Human Resources Administration, HRAتقترح إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك ) ما الذي نقترحه؟
 Pathway Homeجديدًا، يضع القواعد التي تحكم برنامج  11من قواعد مدينة نيويورك ليشمل فصل  68تعديل الباب 

سيكون  للمساعدة في نقل األسر التي تعيش في مأوى إلى سكن مع األصدقاء والعائلة لمدة تصل إلى عام أثناء بحثهم عن سكن دائم.
 Pathwayسيحل برنامج ين الذين يتم إطالق سراحهم من سجن إدارة اإلصالح بمدينة نيويورك.البرنامج متاًحا أيًضا لألفراد المحدد

Home  محل برنامجLINC 6 .ولكن، ستظل األسر المشاركة بالفعل في برنامج  الحالي، الذي لن يقبل أي طلبات تقدم جديدة
LINC 6 ديد الخاصة ببرنامج مؤهلة للحصول على التجديد إذا استمرت في استيفاء متطلبات التجLINC 6. 

 
ستعقد إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك جلسة استماع عامة حول القاعدة  ؟متى وأين ستعقد جلسة االستماع

 . ستعقد جلسة االستماع في 2018أغسطس  21صباًحا يوم  9:30المقترحة. ستعقد جلسة االستماع العامة الساعة 
Floor ndWorth Street, 2125  في ،Manhattan.  يُرجى الدخول منLafayette Street.  

 
 يمكن ألي شخص التعليق على القوانين المقترحة عن طريق: كيف أعلق على القوانين المقترحة؟

 

عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بقوانين مدينة  HRAيمكنك إرسال التعليقات إلى إدارة  الموقع اإللكتروني. •
 .cityofnewyork.ushttp://rules.نيويورك على 

 

 .NYCRules@hra.nyc.govيمكنك إرسال التعليقات عن طريق البريد اإللكتروني إلى  البريد اإللكتروني. •
 " في خانة الموضوع.Pathway Homeيُرجى تضمين "

 

 يمكنك إرسال التعليقات عن طريق البريد إلى: البريد. •
 

HRA Rules 
Floor thGreenwich Street, 38150  

New York, NY 10007 
 

 .Pathway Homeيُرجى توضيح أنك تعلق على قاعدة برنامج 
 

 يُرجى تضمين  (.917)0413-639 يمكنك إرسال التعليقات عن طريق الفاكس على الرقم  الفاكس. •
"Pathway Home.في خانة الموضوع " 

 

يجب على أي شخص يرغب في التعليق على القاعدة المقترحة في جلسة االستماع  التحدث في جلسة االستماع. •
 .929-221-6690العامة التسجيل للتحدث. يمكنك التسجيل قبل جلسة االستماع من خالل االتصال على الرقم 

حدث . ويمكنك الت2018أغسطس  21يمكنك أيًضا التسجيل في غرفة جلسة االستماع قبل بدء جلسة االستماع في 
 لمدة تصل إلى ثالث دقائق.

 
 .2018أغسطس  21الموعد النهائي إلرسال التعليقات هو  موعد نهائي إلرسال التعليقات؟هل هناك 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟ 

فوري للغة اإلشارة أو إلى أي ترتيبات يجب عليك إخبارنا إذا كنت تحتاج إلى حضور مترجم فوري للغة أجنبية أو مترجم 
تيسيرية معقولة خاصة بأي إعاقة في جلسة االستماع. يمكنك إخبارنا عن طريق البريد على العنوان المذكور أعاله. يمكنك 

. يتطلب األمر إشعاًرا مسبقًا للسماح بالوقت الكافي إلجراء الترتيبات .929-221-6690يًضا إبالغنا هاتفيًا على الرقم أ
  .2018أغسطس  14يُرجى التواصل معنا قبل 

 
إمكانية الوصول إلى هذا الموقع متاحة لألفراد الذين يستخدمون يضم هذا الموقع خيار )خيارات( إمكانية الوصول التالية: 

بالنسبة للطلبات اإلضافية المتعلقة بإمكانية الوصول، يُرجى التواصل مع إدارة  الكراسي المتحركة أو أجهزة التنقل األخرى.
HRA  2018أغسطس  14عن طريق البريد أو الهاتف كما هو موضح أعاله قبل. 

 
يمكنك مراجعة التعليقات المقدمة عن طريق اإلنترنت بشأن  المقترحة؟ اعدهل يمكنني مراجعة التعليقات المقدمة بشأن القو

. بعد بضعة أيام من عقد جلسة http://rules.cityofnewyork.us/المقترحة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  عدالقوا
لخص االستماع، ستكون هناك نسخ من جميع التعليقات المرسلة عن طريق اإلنترنت ونسخ من جميع التعليقات المكتوبة وم

  .HRAبالتعليقات الشفهية التي تم اإلدالء بها بخصوص القاعدة المقترحة متاحة للعامة على الموقع اإللكتروني إلدارة 
 

 62و 61و 56و 34وأقسام من ميثاق المدينة  1043و 603يخّول قسما وضع هذا القاعدة؟  HRAإدارة  ما الذي يخّول
  وضع هذه القاعدة المقترحة. HRAإدارة  من قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك a-131و 77و
  

 
 من قواعد مدينة نيويورك. 68في الباب  HRAتوجد قواعد إدارة  ؟HRAأين يمكنني العثور على قواعد إدارة 

 
من ميثاق المدينة عند  1043متطلبات القسم  HRAيجب أن تستوفي إدارة  القوانين الحاكمة لعملية وضع القواعد؟ما هي 

  من ميثاق المدينة. 1043وضع قواعد أو تغييرها. تم إعداد هذا اإلخطار بموجب متطلبات القسم 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 بيان أساس القاعدة والغرض منها

، تقترح إدارة CITYFHEPSاحد يُعرف باسم فيما يتعلق بدمج العديد من برامج مساعدات اإليجار الخاصة بالمدينة في برنامج و

HRA  قاعدة لبرنامجPathway Home  التي تساعد في نقل األسر التي تعيش في مأوى إلى سكن مع األصدقاء والعائلة لمدة تصل

ويورك إلى عام أثناء بحثهم عن سكن دائم. البرنامج متاح لألسر التي كانت تعيش في مأوى إلدارة خدمات المشردين بمدينة ني

(Department of Homeless Services, DHS لمدة تصل إلى )يوًما على األقل، أو الذين يعيشون في مأوى إلدارة  90

DHS  ولديهم خطاب تصديق لبرنامجCITYFHEPS .والذين حددوا "عائلة مضيفة" على استعداد الستضافتهم لمدة تصل إلى عام 

دوالر بناًء على حجم األسرة التي  1800دوالر إلى  1200لعائالت المضيفة بشكل عام من ستتراوح المدفوعات الشهرية المقدمة إلى ا

بموجب هذه القاعدة المقترحة، سيكون البرنامج متاًحا أيًضا لألفراد المحددين الذين يتم إطالق سراحهم من سجن إدارة  يتم استضافتها.

 اإلصالح بمدينة نيويورك.

، الذي تم إنشاؤه من عامين ماضيين وبموجبه يتاح تقديم المدفوعات لمدة LINC VIلعائلة واألصدقاء ستتوقف إتاحة برنامج لم شمل ا

على الرغم من أن  تصل إلى خمسة أعوام، لألسر التي تخرج من المأوى، ولكن سيظل متاًحا لتلك األسر الملتحقة بالفعل بالبرنامج.

وى، إال أنه من المتوقع أن اإلطار الزمني األقصر والمدفوعات الشهرية األعلى قد ساعد األسر على الخروج من المأ LINC VIبرنامج 

سيمكنان المزيد من األسر من مغادرة المأوى مع تزويدهم بسبل لالنتقال إلى  Pathway Homeالمقدمة للمضيفين الخاصين ببرنامج 

 منازل خاصة بهم.

 تحت النصوص الجديدة. تم وضع خط

جديد، بحيث يصبح نصه كما  11من قوانين مدينة نيويورك ليشمل فصل  68الموارد البشرية بمدينة نيويورك تعديل الباب تقترح إدارة 

 يلي:

 تعريفات. 11-01القسم 

(a مصطلح "األسرة" يعني األفراد الذين تقدموا بطلب للمساعدة من برنامج )Pathway Home أو الذين يقوم برنامجPathway 

Home .بسداد مدفوعات بالنيابة عنهم 

(bمصطلح "العائلة المضيفة" يعني جميع األفراد، بخالف األسرة، الذين يسكنون أو ينوون السكن في محل السكن الذي ستطبق ع ) ليه

 . يجب أن تتضمن العائلة المضيفة الساكن الرئيسي ويمكن أن تتكون من فرد واحد.Pathway Homeمدفوعات برنامج 

(c مصطلح "برنامج )Pathway Home.يعني البرنامج الذي تم إنشاؤه بمقتضى هذا الفصل " 

(d.مصطلح "المشارك بالبرنامج" يعني أحد أعضاء األسرة البالغين ) 

(e ) مصطلح "الساكن الرئيسي" يعني الشخص الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في دفع اإليجار الشهري الخاص بمحل سكن العائلة

 المضيفة أو مالك محل السكن هذا. يجب أن يكون الساكن الرئيسي مقيًما في محل السكن هذا.

(f" االختصار )HRA.يعني إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك " 
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(g" االختصار )DHS.يعني إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك " 

(h" يعني مصطلح "إدارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك" أو االختصار )DSS الكيان المتكون من إدارة "HRA  وإدارةDHS. 

(i مصطلح "المفوض" يعني مفوض إدارة )DSS .أو من يُعين نيابة عن المفوض 

(jمصطلح "مأو ) ى تابع إلدارةDHS يعني المأوى الذي تديره إدارة "DHS .أو يُدار بالنيابة عنها 

(k مصطلح "مأوى أسر تابع إلدارة )DHS يعني مأوى لألسر التي لديها أطفال أو األسر المكونة من بالغين تديره إدارة "DHS  أو

 يُدار بالنيابة عنها.

(l مصطلح "مأوى بالغين عزاب تابع إلدارة )DHS يعني مأوى للبالغين العزاب تديره إدارة "DHS  .أو يُدار بالنيابة عنها 

(m" االختصار )PA يعني مخصصات المساعدة الحكومية؛ بما في ذلك المنح الشهرية وبدالت المأوى، الصادرة بموجب برنامج "

من قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك و/أو برنامج  349( بموجب القسم gramFamily Assistance proمساعدة األسرة )

من قانون الخدمات االجتماعية بوالية نيويورك  159( بموجب القسم Safety Net Assistance programمساعدة شبكة األمان )

 واللوائح الصادرة بموجبه.

(nيُعرف "الدخل المكتسب" ويُحسب كما هو منصوص عليه )  من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك، إال  18من الباب  352.17في القسم

( وبرنامج Job Training Program, JTPأنه ال يشمل الدخل المكتسب من خالل المشاركة في برنامج التدريب الوظيفي )

( r( و)qفرعيين )(، المحددين في القسمين الSummer Youth Employment Program, SYEPالتوظيف الصيفي للشباب )

 من هذا القسم. 

(o يُعرف "الدخل غير المكتسب" ويُحسب كما هو منصوص عليه في القسم )من قوانين وقواعد ولوائح  18من الباب  387.10

لألسرة نيويورك، إال أنه سيشتمل فقط على ذلك الدخل الذي يتكرر بانتظام. يجب أال تُحسب أي مساهمات من طرف ثالث يتم إعطاؤها 

 لغرض سداد جزء من إيجار األسرة كدخل.

 

(p( مصطلح "الدخل اإلجمالي" يعني مجموع الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، كما هو محدد في )o(و )p من هذا القسم. يجب ) 

من قوانين وقواعد ولوائح  18من الباب  387.12تُطبق المبالغ المقتطعة من الدخل، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القسم  أال

 نيويورك عند حساب الدخل الكلي لألسرة. 

 

(q" االختصار )JTP يعني برنامج التدريب الوظيفي الذي يُدار بواسطة إدارة "HRA قديم خبرة وظيفية وتقوم فيه وكاالت المدينة بت

 وتطوير مهني مدفوعي األجر لمتلقي المساعدات الحكومية.

 

(r مصطلح "برنامج )SYEP يعني برنامج التوظيف الصيفي للشباب الذي يُدار بواسطة إدارة الشباب وتنمية المجتمع بمدينة نيويورك "

نيويورك الذين تتراوح أعمارهم من أربعة عشر عاًما إلى لتوفير فرص عمل مدفوعة األجر خاصة بالتوظيف الصيفي لساكني مدينة 

 أربعة وعشرين عاًما.
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(s" مصطلح )( :يعيشون في الشارع أو في أي مكان غير مهيأ 1المشردين بالشوارع" يعني األفراد الذين) وتلقوا خدمات  لسكن اإلنسان

يوًما  90( تلقوا خدمات إدارة الحالة لمدة 2، أو )DHSمع إدارة يوًما على األقل من مقدم خدمات توعية متعاقد  90إدارة الحالة لمدة 

( تلقوا خدمات إدارة الحالة من 3في مركز إيواء أو منشأة سكنية انتقالية أو ) DHSعلى األقل من مقدم خدمات توعية متعاقد مع إدارة 

أو مركز إيواء أو منشأة  لسكن اإلنسان ن غير مهيأ أثناء إقامتهم في الشارع أو في أي مكا DHSمقدم خدمات توعية متعاقد مع إدارة 

 .سكنية انتقالية وتم نقلهم إلى سكن دائم ويتلقون حاليًا خدمات الرعاية الالحقة

 .Pathway Homeإدارة برنامج  11-02القسم 

من هذا  11-03، إال أنها يجب أن تتخذ قرارات األهلية المبدئية بموجب القسم Pathway Homeبإدارة برنامج  HRAتقوم إدارة 

 .DHSالفصل بالتشاور مع إدارة 

 األهلية. 11-03القسم 

(a للتأهل لاللتحاق ببرنامج )Pathway Homeاألهلية التالية: ؛ يجب على األسرة استيفاء متطلبات 

 ( يجب أن تستوفي األسرة أحد الشروط التالية: 1)

(A أن تكون األسرة مقيمة في مأوى تابع إلدارة )DHS 

 ( من هذا القسم؛b( تتمتع بإقامة في المأوى مستوفية للشروط على النحو المحدد في القسم الفرعي )1و)

 من هذا الفصل؛  04-10(cبمقتضى القسم ) CITYFHEPS( لديها خطاب تصديق لبرنامج 2)

(Bأن تكون األسرة مشردة في الشارع؛ أو ) 

(C أن تتضمن األسرة فردًا قد أقام لمدة طويلة في مأوى تابع إلدارة )DHS  في السابق وكان قد تم إطالق سراحه

 Pathwayببرنامج وأن يكون المفوض قد حدد أنه يلزم االلتحاقمن سجن إدارة اإلصالح بمدينة نيويورك، 

Home  لتجنب إعادة دخول هذا الفرد لمأوى تابع إلدارةDHS.  

بالمئة من مستوى الفقر الفيدرالي كما يُقرر سنويًا بواسطة وزارة  200( يجب أال يتجاوز الدخل اإلجمالي الكلي لألسرة 2)

 الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية سنويًا.

بطلب للحصول على أي مساعدات متاحة، من  في الوقت الحالي، يجب أن تتقدم األسرة PA( إذا كانت األسرة ال تتلقى 3)

 من  18من الباب  352أن األسرة قد تكون مؤهلة للحصول عليها، بموجب الجزء  HRAالمساعدات التي قررت إدارة 

 نيويورك للقواعد واللوائح.  قانون

 يجب أن يحصلوا عليها. PAسرة المؤهلين للحصول على ( جميع أفراد األ4)



  Arabic 

6 
 

، يجب أن تكون األسرة مؤهلة لإلقامة في مأوى كما هو DHSإذا كانت األسرة تقيم حاليًا في مأوى لألسر تابع إلدارة  (5)

 من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك. 18من الباب  352و 351بمقتضى الجزأين  DHSمحدد بواسطة إدارة 

 بالنيابة عن األسرة. Pathway Homeقد سددت في السابق مدفوعات خاصة ببرنامج  HRA( يجب أال تكون إدارة 6)

( يجب أن تكون األسرة قد حددت عائلة مضيفة، تتكون من أقارب أو أصدقاء األسرة الذين يعيشون في مدينة نيويورك، 7)

بالنيابة عن  HRAوأن تكون العائلة قد وافقت على السماح لألُسرة باإلقامة في محل سكنها وأن تتلقى مبلغًا شهريًا من إدارة 

 من هذا الفصل.  11-04في الجدول الموجود في القسم األسرة ال يتجاوز المبالغ المحددة 

من هذا  07-11(h( يجب أن يستوفي كل من العائلة المضيفة ومحل السكن الخاص بها المتطلبات الواردة في القسم )8)

 الفصل.

(b) .اإلقامة في المأوى المستوفية للشروط وقيود الحصول عليها 

على إقامة في المأوى مستوفية  DHSسيحصل المقيم في مأوى لألسر تابع إلدارة  المستوفية للشروط.( اإلقامة في المأوى 1)

لمدة  HRAأو إدارة  DHSإذا كانت األسرة قد أقامت في مأوى تابع إلدارة  03-11(i)(A)(1)(aللشروط ألغراض القسم )

وتكون مؤهلة لإلقامة في المأوى تصل إلى عشرة أيام تقويمية يوًما على األقل قبل الموافقة، باستثناء فترات االنقطاع التي  90

من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك أو كما  18من الباب  351و 352بمقتضى الجزأين  DHSكما هو محدد بواسطة إدارة 

 .وركمن قوانين وقواعد ولوائح نيوي 18من الباب  452.9و 452.2(g)بمقتضى القسمين  HRAهو محدد بواسطة إدارة 

على إقامة في المأوى مستوفية للشروط ألغراض القسم  DHSسيحصل المقيم في مأوى للبالغين العزاب تابع إلدارة 

(a)(1)(A)(i)03-11  إذا كان الفرد قد أقام في مأوى تابع إلدارةDHS  أو إدارةHRA  يوًما على األقل من  90لمدة

 يوًما السابقة للموافقة. 365الـ

يمكن أن يحدد المفوض تاريًخا بحلوله يجب أن تبدأ اإلقامات  ( قيود الحصول على إقامة في المأوى مستوفية للشروط.2)

، بناًء على تقييم لـ: ظروف سوق اإلسكان، ومعدالت 03-11(i)(A)(1)(aالمستوفية للشروط في المأوى، ألغراض القسم )

 توافر التمويل، عندما يقرر المفوض أن وضع تاريخ محدد يُعد ضروريًا للحفاظ على استمرارية البرنامج.استخدام المأوى، و

قد يزيل المفوض هذا التاريخ المقيِّّد عند إجراء مراجعة إضافية لظروف سوق اإلسكان ومعدالت استخدام المأوى وتوافر 

 التمويل.

(cيجب إرسال طلبات التقدم في نموذج وبصيغة ت ) حددها إدارةHRA. 

(d في وقت الموافقة، ستحسب إدارة )HRA  مدفوعات األسرة الخاصة ببرنامجPathway Home  من هذا  11-04بمقتضى القسم

من هذا  07-11(g)و 11-05ستتم الموافقة على المدفوعات لمدة عام واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسمين  الفصل.

 الفصل، ولن تتغير المدفوعات أثناء مشاركة األسرة في البرنامج. 
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 للعائالت المضيفة. Pathway Homeحساب المدفوعات الشهرية التي يقدمها برنامج  11-04القسم 

(a) ( باستثناء ما هو منصوص عليه في القسمين الفرعيينb(و )c من هذا القسم أو حيث تطلب العائلة المضيفة أن تتلقى مبلغًا شهريًا )

في محل  للعائلة المضيفة المبالغ التالية كل شهر لمدة تصل إلى عام واحد طالما كانت األسرة ال تزال مقيمة HRAأقل، فستدفع إدارة 

 السكن:

 

 

 Pathway Homeمدفوعات برنامج 

 أو أكثر أفراد 5 أفراد 4أو  3 فرد واحد أو فردان حجم األسرة

 دوالر1800 دوالر 1500 دوالر 1200 المدفوعات الشهرية للمضيف 

 

(b إذا كان الساكن الرئيسي يتلقى المساعدات الحكومية، فلن تتجاوز مدفوعات برنامج )Pathway Home  الفارق بين المبلغ الذي

من قوانين  18من الباب  352.3يلتزم الساكن الرئيسي بدفعه مقابل محل السكن وبدل المأوى الذي يتلقاه الساكن الرئيسي بموجب القسم 

 في وقت سريان عقد اإليجار أو اتفاق اإليجار الخاصين باألسرة. وقواعد ولوائح نيويورك

(c)  إذا كانت العائلة المضيفة تقيم في شقة ذات إيجار ثابت، فلن تتجاوز مدفوعات برنامجPathway Home  حصة األسرة التناسبية

 إذا كانت األسرة تقيم في شقة ذات إيجار خاضع  واللوائح.نيويورك للقواعد  قانونمن  9من الباب  2525.7من اإليجار بموجب القسم 

 المبلغ الذي يفرضه مالك العقار على المستأجر األساسي. Pathway Home، فلن تتجاوز مدفوعات برنامج للتحكم

 

 االنتقاالت. 11-05 القسم 

(a ال يُسمح ألي أسرة، تدفع إدارة )HRA  مدفوعات برنامجPathway Home  بالنيابة عنها، باالنتقال إلى محل سكن جديد والحفاظ

وبشرط أن تنتقل األسرة إلى محل سكن داخل مدينة نيويورك. يجب  HRAإال بموافقة إدارة  Pathway Homeعلى األهلية لبرنامج 

دارة الموارد البشرية أن تنظر أن يحصل المشارك في البرنامج على تلك الموافقة قبل االنتقال إلى محل سكن جديد، بشرط أنه يجوز إل

في طلب موافقة ُمقدَّم بعد االنتقال إذا كان المشارك في البرنامج غير قادر على الحصول على تلك الموافقة قبل االنتقال بسبب ظروف 

موافقتها على  HRAخارجة عن سيطرته. إذا كانت األسرة ستنتقل إلى محل سكن جديد بصحبة العائلة المضيفة لها حاليًا، فستمنح إدارة 

من هذا الفصل. أما في جميع  07-11(h)االنتقال بشرط أن يجتاز محل السكن الجديد تقييًما للسالمة والصالحية للسكن بمقتضى القسم 

أن الحاالت األخرى؛ فستمنح إدارة الموارد البشرية موافقتها على االنتقال من محل سكن إلى آخر فقط إذا أثبت المشارك في البرنامج 

 هناك سببًا وجيًها يدعو إلى االنتقال.
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(b إذا وافقت إدارة )HRA  ،حساب مدفوعات برنامج إذا كان ينطبقعلى انتقال لمحل سكن جديد، فستعيد اإلدارة ،Pathway 

Home  ولن تتغير المدفوعات خالل ما تبقى من فترة األهلية لبرنامجPathway Home .ما لم يتم االنتقال مرة أخرى 

 .DSSاجتماع مراجعة قرارات الوكالة وعملية الطعن اإلداري على قرار إدارة  11-06 القسم 

(a الحق في مراجعة إدارية بواسطة إدارة )DSS . 

يجوز ألي متقدم بطلب أو مشارك سابق أو حالي في البرنامج؛ طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة و/أو جلسة استماع إدارية 

الفرعي، أو إخفاق بموجب هذا الفصل  HRAلطلب مراجعة أي من القرارات أو اإلجراءات التي اتخذتها إدارة  DSSبواسطة إدارة 

 أو عدم تنفيذها لها بالسرعة المعقولة.  الفرعي في تنفيذ أحكام هذا الفصل HRAإدارة 

(b .اجتماع مراجعة قرارات الوكالة ) 

( من هذا القسم، فستراجع إدارة aإذا طلب أحد األفراد عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة بمقتضى الفصل الفرعي ) (1)

HRA لمقدمة وتحاول حلها بشكل غير رسمي.المشكالت ا  

يحق ألي فرد طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة دون أن يطلب أيًضا عقد جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة  (2)

DSS طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة لن يمنع أي فرد من طلب عقد جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة .DSS 

  في وقت الحق.

( يجب أن يُطلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة في غضون ستين يوًما بعد صدور القرار أو اإلجراء المطعون فيه، 3)

، يجب أن يُطلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات DSSعد لجلسة استماع إدارية بواسطة إدارة مع اشتراط أنه في حالة تحديد مو

 الوكالة قبل فترة معقولة من تاريخ جلسة االستماع المحدد.

( سيؤدي طلب عقد اجتماع لمراجعة قرارات الوكالة إلى تمديد الفترة الزمنية لطلب جلسة استماع إدارية بواسطة إدارة 4)

DSS على الن( ( من القسم الفرعي )2حو المنصوص عليه في الفقرةc من هذا القسم إلى ستين يوًما بعد تاريخ اجتماع )

 مراجعة قرارات الوكالة.

(c طلب لعقد جلسة استماع إدارية بواسطة )DSS . 

البريد أو الوسائل  ( يجب أن يُقدَّم أي طلب لعقد جلسة استماع إدارية كتابة. ويجب إرسال هذا الطلب الكتابي عن طريق1)

  في إخطار الطعن. DSSاإللكترونية أو الفاكس، أو وسائل أخرى قد تنص عليها إدارة 

( من هذا القسم، يجب تقديم أي طلب لعقد جلسة استماع إدارية b( من القسم الفرعي )4( باستثناء ما هو موضح في الفقرة )2)

 المطعون فيه.في غضون ستين يوًما بعد اتخاذ القرار أو اإلجراء 
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(d.الممثل المفوض ) 

( باستثناء الحاالت التي يكون فيها إجراء تفويض كتابي خطوةً غير عملية، يجب أن يحصل الشخص أو المنظمة التي تسعى 1)

لتمثيل أي فرد قد طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم على تصريح كتابي من الفرد بتمثيله في أحد اجتماعات 

اجعة قرارات الوكالة أو في إحدى جلسات االستماع اإلدارية ولمراجعة سجل حالته، بشرط أال يكون هذا التصريح الكتابي مر

وسيعتبر أي موظف يعمل لصالح هذا المحامي ممثاًل مفوًضا إذا قدم هذا الموظف  مطلوبًا من محام موكل بواسطة هذا الفرد.

 عبر الهاتف بتفويض هذا الشخص. DSSذا المحامي إدارة تفويًضا كتابيًا من المحامي أو أبلغ ه

بتفويض شخص أو منظمة لتمثيل أحد األفراد في أحد االجتماعات لمراجعة قرارات الوكالة  DSS( بمجرد إخطار إدارة 2)

ة االستماع أو إحدى جلسات االستماع اإلدارية، فسيتلقى هذا الممثل نُسًخا من جميع المراسالت المتعلقة باالجتماع وجلس

 إلى الفرد. DSSالمرسلة من إدارة 

(e .استمرار المساعدة ) 

الذي ينص على أن يتم تخفيض  HRA( إذا تقدم أحد المشاركين في البرنامج بطلب طعن إداري في أحد قرارات إدارة 1)

البرنامج االستمرار في  أو تقييدها أو تعليقها أو إيقافها؛ فيحق لمثل هذا المشارك في Pathway Homeمدفوعات برنامج 

بالقدر الساري وقت اتخاذ القرار حتى صدور قرار جلسة االستماع بمقتضى  Pathway Homeتلقي مدفوعات برنامج 

 ( من هذا القسم، شريطة أن:lالقسم الفرعي )

(A يطلب المشارك في البرنامج الطعن اإلداري في غضون عشرة أيام من تاريخ إرسال اإلخطار بهذا ) القرار

 بريديًا؛

(B.وأن يكون الطعن مستندًا إلى زعم بوجود خطأ في الحساب أو عدم صحة القرار الواقعي ) 

بمقتضى هذا  Pathway Home( ال يحق االستمرار في الحصول على مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 2)

أو سياسة محليين أو فيدراليين أو خاصين بالوالية، أو بتغيير  القسم الفرعي إذا كانت المشكلة الوحيدة في الطعن متعلقة بقانون

 في قانون محلي أو فيدرالي أو خاص بالوالية.

لحين صدور قرار جلسة االستماع وذلك  Pathway Home( لن تستمر مدفوعات مساعدات اإليجار الخاصة ببرنامج 3)

 عندما:

(Aيكون المشارك في البرنامج قد تنازل طوعيًا عن حق)ه في استمرار هذه المساعدات كتابة؛ أو 

 )ب( ال يحضر المشارك في البرنامج في جلسة االستماع اإلدارية وال يكون لديه سبب وجيه لعدم الحضور.

(C)  يكون قد تم بالفعل سداد اثني عشر شهًرا من مدفوعات برنامجPathway Home .بالنيابة عن األسرة 
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( من هذا القسم، فستستمر مدفوعات برنامج mطعنًا إضافيًا بمقتضى القسم الفرعي )( إذا طلب المشارك في البرنامج 4)

Pathway Home ( دون انقطاع بعد إصدار قرار جلسة االستماع وحتى إصدار قرار كتابي بمقتضى القسم الفرعيl من )

 بالنيابة عن األسرة. Home Pathwayهذا القسم، ما لم يكن قد تم بالفعل سداد اثني عشر شهًرا من مدفوعات برنامج 

(fاإلخطار ). 

إخطاًرا للفرد الذي طلب عقد جلسة استماع بموجب هذا القسم محددًا فيه تاريخ ووقت ومكان عقد جلسة االستماع  DSSسترسل إدارة 

كلة المسببة لطلب جلسة االستماع اإلدارية قبل تاريخ جلسة االستماع اإلدارية المحدد بما ال يقل عن سبعة أيام تقويمية، إال إذا تم حل المش

 اإلدارية وإذا سحب الفرد طلب عقد جلسة االستماع الذي قدمه.

(g.فحص سجل الحالة ) 

يحق للفرد الذي طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم أو ممثله المفوض فحص محتويات ملف حالته ببرنامج 

Pathway Home إن وجد، وجميع الوثائق والسجالت التي تنوي إدارة ،HRA .عند الطلب  استخدامها خالل جلسة االستماع اإلدارية

 HRAلهذا الفرد نسًخا من جميع هذه الوثائق، ونسًخا من أي وثائق إضافية بحوزة إدارة  HRAعبر الهاتف أو كتابيًا، ستوفر إدارة 

هذه الوثائق مجانًا قبل جلسة االستماع اإلدارية بوقت  HRAتوفر إدارة  جلسة االستماع اإلدارية.يحددها الفرد ويطلبها بغرض التحضير ل

أن توفر نسًخا من هذه الوثائق  HRAإذا تم طلب هذه الوثائق قبل جلسة االستماع اإلدارية بأقل من خمسة أيام عمل، فالبد إلدارة  معقول.

  تماع اإلدارية.للفرد في موعد أقصاه وقت انعقاد جلسة االس

(hالتأجيل ). 

يمكن أن يؤجل مسؤول جلسة االستماع اإلدارية الجلسة لسبب وجيه وذلك من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب الفرد الذي طلب عقد الجلسة 

 .HRAأو ممثله المفوض أو إدارة 

(i.إجراء جلسة االستماع اإلدارية )  

، وستكون له سلطة اإلشراف على DSS( تُجرى جلسة االستماع اإلدارية بواسطة مسؤول جلسة استماع محايد تعينه إدارة 1)

حلف اليمين وإصدار مذكرات االستدعاء ولن يكون لديه أي معرفة شخصية مسبقة بالحقائق المتعلقة بالقرارات أو اإلجراءات 

 التي يتم الطعن فيها.

الستماع اإلدارية غير رسمية، وستكون جميع األدلة المادية وذات الصلة مقبولة ولن تطبق القواعد القانونية ( ستكون جلسة ا2)

ستقتصر جلسة االستماع اإلدارية على المشكالت الفعلية والقانونية المرفوعة فيما يتعلق بالقرار )القرارات(  .إلثبات األدلة

 تماع إدارية بشأنه)ها(.المعني)ة( الذي تم تقديم طلب لعقد جلسة اس

( يحق لطالب جلسة االستماع أن يمثله محام أو ممثل آخر، للشهادة وطلب شهود لإلدالء بشهادتهم وتقديم أدلة توثيقية وتقديم 3)

وطلب قيام مسؤول جلسة االستماع بإصدار مذكرات استدعاء، وفحص أي  HRAأدلة تتعارض مع األدلة المقدمة من إدارة 

 .HRAإدارة  وثائق تقدمها
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 ( يتم إعداد تسجيل صوتي أو تسجيل صوتي مرئي أو محضر كتابي لجلسة االستماع اإلدارية.4)

(j .التنازل عن طلب عقد جلسة استماع إدارية ) 

أن طلب عقد جلسة استماع إدارية متناَزل عنه في حالة عدم حضور طالب جلسة االستماع أو ممثله  DSS( ستعتبر إدارة 1)

 ى جلسة االستماع اإلدارية، إال إذا قام طالب جلسة االستماع أو ممثله المفوض بما يلي: المفوض إل

(A التواصل مع إدارة )DSS قبل جلسة االستماع اإلدارية لطلب إعادة تحديد موعد جلسة االستماع اإلدارية؛ أو 

(B التواصل مع إدارة )DSS جلسة االستماع اإلدارية، وتقديم خالل خمسة عشر يوًما تقويميًا من الموعد المحدد ل

 سبب معقول لعدم حضور جلسة االستماع اإلدارية في التاريخ المحدد.

( من 1طالب جلسة االستماع أو ممثله المفوض متطلبات الفقرة ) إضافة الحالة إلى التقويم إذا استوفى DSS( ستعيد إدارة 2)

 هذا القسم الفرعي. 

(k.سجل جلسة االستماع ) 

إن تسجيل جلسة االستماع أو محضرها الكتابي وجميع األوراق والطلبات المقدمة المتعلقة بجلسة االستماع وقرار جلسة االستماع يشكلون 

  االستماع اإلدارية. مجتمعين السجل الكامل والحصري لجلسة

(l.قرار جلسة االستماع ). 

يجب أن يكون القرار كتابيًا ويجب أن يحدد مسائل جلسة  سيصدر مسؤول جلسة االستماع قراًرا بناًء على سجل جلسة االستماع فقط.

يجب أن  وجدت، التي تم اتخاذ القرار بناًء عليها.االستماع اإلدارية والحقائق ذات الصلة والقانون واللوائح المطبقة والسياسة المعتمدة، إن 

يحدد القرار المسائل التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها ويثبت الحقائق ويوضح أسباب القرارات، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يوجه إدارة 

HRA .التخاذ إجراء معين 

دا.يتم إرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين وإلى ممثليهما المفوضين (1) يجب أن يتضمن القرار إخطاًرا كتابيًا  ، إن ُوجِّ

 إلى طالب جلسة االستماع بالحق في إجراء طعن إضافي وإجراءات طلب هذا الطعن.

غير ملزمة بقرار جلسة االستماع الذي يتجاوز سلطة مسؤول جلسة االستماع أو الذي يتعارض مع القانون  HRAإن إدارة  (2)

غير ملزمة بإحدى قرارات جلسة  HRAإذا قرر المفوض أن إدارة  الوالية أو هذه القواعد.الفيدرالي أو المحلي أو قانون 

يجب أن يكون هذا  االستماع، يجب أن يقوم المفوض على الفور بإخطار طالب جلسة االستماع بهذا القرار وبأسباب اتخاذه.

 ضائية. اإلخطار كتابيًا وأن يبلغ طالب جلسة االستماع بالحق في إجراء مراجعة ق
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(m.الطعن اإلضافي ) 

عبر اإلجراءات  DSSيمكن تقديم طلب كتابي للطعن على قرار مسؤول جلسة االستماع إلى المفوض على أن تتسلمه إدارة  (1)

 DSSالموضحة في اإلخطار المرفق مع قرار جلسة االستماع، خالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بعد قيام إدارة 

يجب أن يتكون السجل المقدم إلى المفوض من سجل جلسة االستماع وقرار مسؤول  بإرسال قرار مسؤول جلسة االستماع.

مشفوعة بقسم أو أدلة توثيقية أو حجج كتابية قد يرغب مقدم الطلب أو المشارك بالبرنامج جلسة االستماع وأي إقرارات كتابية 

  في تقديمها.

يجب أن يصدر المفوض قراًرا كتابيًا بناًء على سجل جلسة االستماع وأي وثائق إضافية قدمها مقدم الطلب أو المشارك  (2)

  .HRAبالبرنامج وإدارة 

نًا إخطاًرا كتابيًا إلى مقدم الطلب أو المشارك بالبرنامج بحقه في إجراء مراجعة قضائية؛ سيتم إرسال نسخة من القرار، متضم (3)

دا.  إلى كٍل من الطرفين وإلى ممثليهما المفوضين، إن ُوجِّ

ويجب أن  HRAعند إصدار المفوض قراًرا بمقتضى الطعن بموجب هذا القسم؛ فإن هذا القرار يكون نهائيًا وملزًما إلدارة  (4)

 له. HRAارة تمتثل إد

 

 أحكام إضافية. 11-07القسم 

(a ستُحال األسر المشاركة في برنامج )Pathway Home  إلى مقدمي الخدمات الذين سيساعدونهم في الوصول إلى الخدمات المناسبة

 في مجتمعاتهم.

(b لن يتم إنشاء قوائم انتظار لبرنامج )Pathway Home. 

(c ستسمح إدارة )HRA .بانتقال إحدى األسر للعيش مع عائلة مضيفة تسكن في شقة مدعومة على أساس كل حالة على حدة فقط 

(d.يتحمل المقيمون في مأوى مسؤولية تحديد العائالت المضيفة المحتملة ) 

(e يحظر على العائلة المضيفة التي تتلقى مدفوعات برنامج )Pathway Home  من إدارةHRA و تطلب منها أو أن تطالب األسرة أ

العائلة المضيفة التي تطالب بالحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات أو تتلقاها  تتلقى منها أي أموال أو سلع أو خدمات بشكل مباشر.

مقابل قيامها باالستضافة، ستتم مطالبتها بإعادة أي مدفوعات تلقتها من برنامج  Pathway Homeبخالف مدفوعات برنامج 

mePathway Ho  إلى إدارةHRA. 

 

(f يجب على كل من العائلة المضيفة والمشارك بالبرنامج إبالغ إدارة )HRA  على الفور إذا انتقل أي شخص جديد إلى محل سكن

 العائلة المضيفة أو إذا انتقلت األسرة بأكملها أو أي فرد منها خارجه.

(g إذا انتقلت األسرة من محل سكن العائلة المضيفة، يجب ) أن تعيد العائلة المضيفة أي مدفوعات خاصة بأي فترة زمنية لم تكن األسرة

بإعادة  HRAإذا انتقل فرد واحد أو أكثر من أفراد األسرة خارج محل سكن العائلة المضيفة، فستقوم إدارة  مقيمة خاللها في محل السكن.
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مقيمين في محل سكن العائلة المضيفة  يزالوا ين ال يزالون بناًء على عدد أفراد األسرة الذ Pathway Homeحساب مدفوعات برنامج 

 مقارنة بعدد أفراد األسرة األصلي، ويجب أن تعيد العائلة المضيفة أي مدفوعات زائدة.

(h يجب )باإلضافة إلى ذلك: أي عائلة مضيفة فحص السالمة وصالحية السكن. مسكن أن يجتاز 

اًما، يجب أن تجتاز العائلة المضيفة فحًصا للخلفية الجنائية يتضمن، على األقل، ع 18إذا تضمنت األسرة فردًا عمره أقل من  (1)

تقييًما ألي معلومات واردة في السجل المركزي لعموم الوالية الخاص بحاالت االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم 

(Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatmentتتعلق بأي فر ) د من أفراد العائلة، وما

من قانون التأديب بمدينة  C-6 إذا كان أي فرد من أفراد العائلة المضيفة مسجاًل بصفته مرتكبًا لجريمة جنسية بمقتضى المادة 

 (.New York Correction Lawنيويورك )

فحًصا للخلفية الجنائية يتضمن، على األقل، عاًما، يجب أن تجتاز األسرة  18وإذا تضمنت العائلة المضيفة فردًا عمره أقل من  (2)

تقييًما ألي معلومات واردة في السجل المركزي لعموم الوالية الخاص بحاالت االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم تتعلق 

من  C-6 لمادةبأي فرد من أفراد األسرة، وما إذا كان أي فرد من أفراد األسرة مسجاًل بصفته مرتكبًا لجريمة جنسية بمقتضى ا

 قانون التأديب بمدينة نيويورك

(i إذا تم تحديد أهلية أي فرد من أفراد األسرة للسكن في مأوى تابع إلدارة )HRA  من قوانين  18من الباب  452.9بموجب القسم

 وقواعد ولوائح نيويورك، يجب أال تستقبل العائلة المضيفة المعتدي الذي ارتكب العنف المنزلي الذي أدى لتحديد أهلية هذا الفرد.

(j إن عدد األسر المؤهلة التي يمكن الموافقة على تلقيها مدفوعات برنامج )Pathway Home فصل سيكون مقيدًا بموجب هذا ال

 بمقدار التمويل المتاح.
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 إدارة الشؤون القانونية بمدينة نيويورك

 قسم االستشارات القانونية

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

4028-356-212 

 

 شهادة صادرة بموجب

 من الميثاق 1043(dالقسم )

 

 Pathway Homeبرنامج مساعدات اإليجار الجديد التابع للمدينة الذي يُدعى عنوان القاعدة: 

 HRA 007 (Pathway Home) 2018الرقم المرجعي: 

 إدارة الموارد البشريةالوكالة التي تضع القواعد: 

 

 م أشهد أنا أن هذا المكتب قد راجع القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله على النحو الذي يتطلبه القس  

(d)1043 :من ميثاق مدينة نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله 

 

(i) تمت صياغتها لتحقيق غرض أحكام القانون التي تمنح التصريح؛ 

(ii) وال تتعارض مع القواعد األخرى السارية؛ 

(iii) وتم وضعها بدقة لتحقيق الغرض المراد منها إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ؛ 

(iv)  وتحتوي، بالحد المناسب والقابل للتنفيذ، على بيان بأساس القاعدة والغرض منها، لتوفير تفسير

 واضح للقاعدة والمتطلبات التي تفرضها.

 

/s/ 2018يوليو  11 التاريخ:    ستيفن جولدن  

 المستشار القانوني القائم بمهام العمل
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 مكتب العمليات الخاص بعمدة مدينة نيويورك

FLOOR thBROADWAY, 10253  

NEW YORK, NY 10007 

1400-788-212 

 

 شهادة/تحليل 

 من الميثاق 1043(dبمقتضى القسم )

 

 Pathway Homeبرنامج مساعدات اإليجار الجديد التابع للمدينة الذي يُدعى عنوان القاعدة: 

 HRA-20الرقم المرجعي: 

 إدارة الموارد البشريةالوكالة التي تضع القواعد: 

 

من ميثاق  1043(dأشهد أن هذا المكتب قد قام بتحليل القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله وفقًا لما يتطلبه القسم )

 مدينة نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله:

 

(i) تمعات المنفصلة مفهومة ومكتوبة بلغة واضحة للمجتمع أو المج 

 الخاضعة للتنظيم؛

 

(ii)  وتقلل تكاليف االمتثال التي يتحملها المجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم بما يتفق مع تحقيق

 الغرض المراد منها؛ و

 

(iii)    صلة بانتهاك.ال توفر فترة سماح ألنها ال تُشكل انتهاًكا أو تعدياًل على انتهاك أو تعدياًل على عقوبات ذات 

 

 

/s/ 2018يوليو  12     ألكسندرا أوزولس 

 التاريخ    مكتب العمليات الخاص بالعمدة 
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